
1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRUM POST  -  10:00 UUR  -  29  JANUARI 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :   
VOORBEREIDING  
Orgelspel. 
*  Lied voor de dienst: Psalm 145:1 en 4 - O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal 
Woord van welkom, mededelingen. 
*  Intochtslied: Lied 283:1, 2, 3, 4 en 5 - In de veelheid van geluiden 
Bemoediging en groet. 
*  Lied 670:1 en 3 - Kom Schepper God, o heil’ge Geest 
Gebed om ontferming. 
*  Lied 670:6 - Maak ons geloof zo vol en schoon 
Leefregel:  Psalm 15. 
*  Lied 670:7 - Lof zij de Vader, lof de Heer 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed voor de opening van het Woord. 
SCHRIFTLEZING OT:  Jesaja  49 : 1 t/m 7. 
*  Lied 531:3 - Christus die door de wereld gaat 
SCHRIFTLEZING NT:  Matteüs  4 : 12 t/m 22. 
*  Lied 531:1 - Jezus die langs het water liep 
Verkondiging. 
*  Lied 912:1, 2, 4 en 6 - Neem mijn leven, laat het, Heer 
GEBEDEN EN GAVEN 
Geloofsbelijdenis.  
Gebeden. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de diaconie;  
                                       2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
*  Slotlied: Zingenderwijs 167 - Wij mensen blijven dromen dromen (Melodie Ps. 72) 
          Wij mensen blijven dromen dromen               Verdwenen zijn de dictaturen, 
          en vergezichten zien,                                    gevangenis en pijn, 
          een nieuwe aarde die gaat komen,                 verbanning en verdriet verduren, 
          te vinden al misschien.                                  God zelf zal bij ons zijn. 
          Wij dromen van de mensenrechten                 Wie in die dromen durft geloven, 
          die ieder mens dan heeft,                              voelt zelf verandering. 
          niet langer tegen onrecht vechten,                 Vertwijfeling en wanhoop doven 
          daar ’t recht van liefde leeft.                          in blijde aarzeling. 
                                    En licht en sterk, vol zachte krachten 
                                    die onverzettelijk zijn, 
                                    bevechten wij de kwade machten 
                                    die niet te tellen zijn. 
                                    Waar mensen putten uit de bronnen 
                                    van droom en werkelijkheid, 
                                    daar is Gods toekomst al begonnen 
                                    in onze levenstijd. 

                    

Voorganger:                                ds. G.W. van Vliet (Geesbrug) 
Organist:    dhr. Bruinewoud                       
Ouderling van dienst            Jannie Drenthen   
Diaken van dienst:   Lammie Reinders                        
Begroeting bij de ingang door: Greta Baron-Nijboer          
Kerkrentmeester:    dhr. Boels                          
Koster:     fam. Schonewille         
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772, 
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                                                          
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WEGZENDING EN ZEGEN 
*  Zending: Lied 416:1 en 4 - Ga met God en Hij zal met je zijn 
Zegen.  
*  Amen: Lied 415:3 - Amen, amen, amen. 
Orgelspel.                       
 

  KOFFIEDRINKEN :  Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee in de 
                                                Ontmoetingsruimte te drinken. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZIEKEN :  Mevr. M.H. Ham-Poolman (Marietje), woonachtig te Emmen, is ontslagen uit het ziekenhuis en 
is nu weer thuis. Wij wensen Marietje (die nog erg ziek is) Gods kracht en sterkte toe, een kaartje 
sturen ter bemoediging zal haar goed doen. 
Mevr. A. Reinders-Trip, woonachtig te Emmen, is ontslagen uit het ziekenhuis en nu opgenomen voor 
revalidatie in de Horst (afd. Hunze, kamer 19), Rondweg 97, 7825 TC Emmen. Ook voor mevr. Reinders 
wensen wij haar veel kracht en sterkte, en een kaartje sturen ter bemoediging zal haar goed doen. 
 
BLOEMEN :  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de Kapelgemeente naar mevr. Drost, 
woonachtig te Emmen. 
 

OVERZICHT DIENSTEN :  5 feb - 10:00 uur - ds. Jumelet (Erica); 
12 feb - 10:00 uur - ds. Wiekeraad (Uelsen); 
19 feb - 10:00 uur - ds. Wams (Sellingen); 
26 feb - 10:00 uur - ds. Gardenier (Beilen) - Koffiedrinken. 
 
NBG LEESROOSTER KOMENDE WEEK : 

Zon      29 jan Psalm 37:1-11 Blijf kalm 

Maan    30 jan Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 

Dins      31 jan Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 

Woens   1 feb Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 

Don      2 feb Spreuken 20:11-20 Twee maten 

Vrij       3 feb Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 

Zat       4 feb 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 

 

OPBRENGST COLLECTES :   
22 januari:  1e collecte = 119.45 voor de diaconie; 
                  2e collecte =  94.31 voor de PKN; 
                  3e collecte = 134.70 voor de Hospice. 
Zondag 29 januari is de 1e collecte voor de diaconie; 2e collecte bij de uitgang is voor  
de eigen wijkgemeente. 
Collecte 5 februari Werelddiaconaat: Pakistan-Vaktraining voor jongeren. Op 2 februari was het zeventig 
jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen die 
meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor 
mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in Actie 
waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding 
om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen 
volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet 
alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Sana Amat 
is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar 
eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatie lab voor 
mobiele telefoons.  
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BIJBELLEZEN OP DE MIDDAG :  We lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 3:22 t/m 4:42 op 
dinsdagmiddag 31 januari in de Ontmoetingsruimte van 15.00-16.00 uur. Een ieder hartelijk welkom. 
 
OUDEREN GROEP KAPEL :  Woensdag 1 februari om 14:00 uur - ds. T. Oldenhuis uit Coevorden. 
  
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE :  Donderdag 2 februari is weer de zangavond van Kun je nog 
zingen, zing dan mee, van 19.30 tot 21.00 uur in de Ontmoetingsruimte. Iedereen is welkom op de 
zangavond. Voor informatie kunt u bellen met Reint Elling, tel. 612500. 
 
VOORJAARSBOEKENMARKT KAPEL :  Op 25 maart houden wij onze Voorjaarsboekenmarkt van  
08.00 - 14.00 uur. Voor verdere informatie zie het kerkblad Op Weg van nummer 1 januari 2023. 
Vooraf zijn de rozijnenbollen (à € 4.50) gebakken in het Veenpark te bestellen bij Reint Elling tel. 
612500. Géén verkoop van kniepertjes. Met vriendelijke groeten, John van Klinken en Reint Elling. 
 
UIT DE KERKENRAAD :  De kerkenraad heeft mevr. Jacqueline Horden gevraagd om toe te treden als 
ouderling met specifieke opdracht, namelijk het scribaat. Indien er geen wettige bezwaren worden 
ingediend vóór 1 februari, zal mevr. Horden op een nader te bepalen zondag worden bevestigd in het 
ambt. 
 
WERKZAAMHEDEN STOPPEN :  Om gezondheidsredenen moet ik mijn werkzaamheden in de keuken 
neerleggen, ook het koffieschenken moet ik stoppen, minstens voor een half jaar. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat waar er op dit moment een deur sluit, er na verloop van tijd wel weer een venster 
opengaat voor mij. Dan kan ik mij misschien wel weer nuttig maken bij de Kapel gemeente. Vriendelijke 
groeten, Marietje Ham. 
 
ONTMOETINGSRUIMTE :  Zoals bekend is onze beheerder van de Ontmoetingsruimte, Marietje Ham, 
door ziekte tijdelijk uit de running. Inmiddels hebben wij een belangrijk deel van haar werkzaamheden 
anders ingevuld. Zo zal Wolter Timmer de reserveringen en boekingen verzorgen. Zijn telefoon nummer 
is 648112 en zijn email: Wout.timmer@ziggo.nl . 
 
KOPIJ :  Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vóór 17:00 uur bij 
mevr. M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl . 
 
 
 

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG ! 
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